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*Отримайте
можливість
спостерігати
запуск ракети

На вас чекають

МАЯМІ

КІ ВЕСТ

БАГАМИ
Вартість включає:
вироблення 10-річної візи;
Авіа переліт Київ – Маямі - Київ (економ клас);
Готелі 4-5* на весь термін перебування в подорожі (проживання по двоє в номері).
Майже у всіх готелях включені сніданки;
Транспортні послуги на весь маршрут під час поїздки (включаючи трансфер з/до
аеропорту) на комфортабельному автобусі;
Супровід і послуги організатора-координатора протягом усієї подорожі в США;
Вхідні квитки до усіх місць, включених у програму, окрім виділених курсивом;
Медична страховка від компанії ТАС.

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
День 1

День 2

Прилітаємо в м. Орландо.
(за бажанням) - оглядаємо місто з висоти пташиного польоту в кабінці
комфортабельного чортового колеса.
Вечеряємо в хорошому ресторані поблизу готелю.

Відвідуємо Парк Юніверсал Студіо – місце, де наживо можна побачити
улюблених героїв мультфільмів та кіно! Тут на Вас чекають такі
атракціони як: «Чарівний світ Гаррі Поттера», «Помста Мумії»,
«Нікчемний Я: Посіпаки», «Неймовірний Халк», «Фантастичні пригоди
Людини-павука», «Люди в чорному: Атака Чужих» та багато іншого.
(На вибір групи та замість Юніверсал Студіо) - Перенесемося у
дитинство, відвідавши Дісней Ворлд, що включає в себе такі тематичні
парки, як «Чарівне Королівство», «Епкот», «Голлівудські Студії Діснея»,
«Королівство тварин Діснея».
.

День 3

Відправляємося до Космічного Центру ім. Кеннеді на мисі Канаверал –
стартового майданчики НАСА: місця, звідки можна спостерігати
вражаючі запуски ракет у космічний простір.
Здійснюємо екскурсію центром, що поєднує в собі музей космосу, два
кінотеатри IMAX, парк ракет, де представлені різноманітні ракетиносії.
Переїжджаємо з Орландо до Маямі (3,30 год)

День 4

Відвідуємо парк Еверглейдз, де катаємось на човні споміж алігаторів
Прогулянка вражаючим містом Маямі-Біч:
Арт Деко – район, де більшість будівель схожі на яскраві та різнокольорові
льодяники! А сам стиль поєднує в собі чіткі архітектурні елементи та лінійні
геометричні форми в додаток до яскравих та барвистих палітр, якими
розмальовані усі будинки кварталу.
Оушен-Драйв – артерія міста, де ніколи не буває нудно. Це легендарна
вулиця, яку не можливо оминути під час мандрівки до Маямі.
Вілла Джанні Версаче – будівля з люксовими терасами, барами, басейном,
шикарним інтер’єром та неймовірним внутрішнім двориком.

День 5

День 6

День 7

(За бажанням) Пливемо на поромі на один із островів архіпелагу
Багамських островів.
Невелика екскурсія островом та пляжний відпочинок.
Повертаємось на півострів Флорида.

Переїжджаємо на мальовничий острів Кі-Вест (3,30 год).
Кі-Вест – найбільш південна точка штату, дістатися якої можливо через
мандрівку «флоридськими ключами». Це серія островів, що поєднані
мостами, найдовший з яких сягає 11 км.
Відвідуємо будинок Ернеста Хемінгуея, де колись проживав відомий
письменник. Це місце здивує кожного, адже саме тут можна побачити
знаменитих нащадків котів Хемінгуея, які мають по 6 пальців на
лапках.

Відпочиваємо на пляжі Атлантичного океану.
(за бажанням групи) Рибалимо на яхті в Мексиканській затоці і
дайвінгуємо
Переїжджаємо в Маямі.

Продовжуємо екскурсію по місту:
Відвідуємо бізнес райони Коконат Гроув і Маленька Гавана.

День 8

(за бажанням) Екскурсія на катері серед островів відомих людей.
шопінг в найбільший аутлетах Маямі - Сограс Мол, Долфін Мол,
Авентура Мол

День 9

День 10

Прямуємо до аеропорту та вилітаємо в Україну.

Прилітаємо в аеропорт Бориспіль.

У ВАРТІСТЬ НЕ входить: харчування та вхідні квитки у місця, виділені
курсивом
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